
 
 

 D Y L O N 
 MASKINFARVER 350g 400C 

 
 

 
DYLON MASKINFARVNING - 350 g pakning.  
 
Denne lille pakke er sprængfyldt med et væld af ideer og løfter om 
strålende, vedvarende resultater, du kan være stolt af. Med både friske 
og klare farver og dybe, intense toner kan du med DYLON vælge mellem 
alle regnbuens farver. Så hvis du har brug for en omvæltning, kan du 
med lethed sætte pift på din garderobe og genoplive en falmet bluse 
eller friske nogle pudebetræk op med DYLON farve. 
 
Den endelige farvetone vil afhænge af 3 ting. 
 
STOFTYPE:  

• Bomuld, hør og viskose vil blive farvet med den fulde tone. 
 

• Blandinger af polyester/bomuld og polyester/viskose vil få en lysere tone. Rent syntetiske stoffer 
optager IKKE farven. 

 
• Uld, silke, polyester, akryl, nylon og stof med en særlig specielbehandling som f.eks. ”kun 

rensning” kan ikke farves. 
 
STOFMÆNGDE: 

• Én pakke vil farve op til 600g stof (f.eks. cowboybukser, badehåndklæde, dobbelt lagen) med den 
fulde tone. 1,2 kg stof (f.eks. dobbelt dynebetræk) vil blive en tone lysere. 
 

• Flere pakker vil farve store mængder med den fulde tone, dvs. 2 pakker til 1200g (f.eks. dobbelt 
dynebetræk) eller 4 pakker til 2,4 kg (f.eks. gardiner). 

  
STOFFETS OPRINDELIGE FARVE:  

• Du kan ændre en stærk farve til en anden (eller farve det med en lysere tone) ved først at bruge 
DYLON AFFARVER, som lysner stoffet, før du farver det. 
 

• Ellers gælder de almindelige farveblandingsregler, dvs. en blå farve på rødt stof vil give et lilla 
resultat. 

 
• Evt. mønster i stoffer vil ofte stadig kunne ses. 

 
BRUGSANVISNING: 
 
Brug gummihandsker. 
 

• Vej det tørre stof for at sikre, at du har tilstrækkeligt med farvepulver. 
 

• Vask det grundigt, også selvom det er nyt stof, for at fjerne pletter eller  
 appreturer, som ikke kan ses. 
 
 



 
 

• Tag gummihandsker på, tøm hele pakkens/pakkernes indhold direkte ind i vaskemaskinens tørre 
tromle (ikke i sæbeskuffen). 

 
• Læg det våde tøj i, idet du sørger for, at det ikke er foldet. 

 
• Kør straks det længste vaskeprogram, minimum 400C (evt. kogeprogram – brug ikke forvask, 

økonomivask eller halv maskinfuld, skal være minimum 40oC). 
 

• Når maskinen er færdig, tilsæt vaskepulver og kør et 400C alm. vaskeprogram igen. 
 

• Tag stoffet ud af maskinen og kør en tom maskine på 950C for at rengøre vaskemaskinen. 
 

• Tør stoffet væk fra direkte varme og sollys. 
 
 
Nyttige TIPS: 
 

• Undgå at tilsætte salt til farvningsprocessen, da salt allerede er tilsat farveformlen. 
 

• Du må ikke farve mere stof end det halve af maskinens maksimale kapacitet for at undgå 
overfyldning, som kan føre til ujævne farveresultater. Sørg for at der er ”luft” i tromlen til at tøjet 
har god bevægelse, for at undgå skjolder. Det er især vigtigt hvis man skal farve større emner 
som sofa betræk eller andet kraftigt stof. 
 

• Brug ikke mere end 4 pakker i maskinen på én gang. 
 

• Farvning vil ikke dække evt. pletter, falmede eller blegede områder. 
 

• Stoffer med specialbehandling f.eks. imprægnering optager ikke farven optimalt. 
 

• Hvis der er farvestof tilbage i tromlen efter farvning, kan du hælde en kop klorin i tromlen, og 
køre maskinen tom på 950C. Tør evt. gummiringen af med en klud opvredet med Borup 
Klorrengøring. 
 

• Efter farvning skal stoffet vaskes separat eller sammen med lignede farver i de første vaske for at 
fjerne al evt. overskydende farve. 
 

• Polyestersømme vil ikke blive farvet. 
 

• Bør ikke bruges i møntvaskemaskiner pga. større vandmængde. 
 
Bemærk: Farvning vil ikke beskadige vaskemaskinen eller påvirke efterfølgende vaske, såfremt maskinen 
er behørigt rengjort. 
 
DYLON markedsføres i Danmark af:  
BORUP KEMI I/S, Bækgårdsvej 53, 4140 Borup. Tlf. 57 56 00 20 - Fax 57 56 00 21  
www.borupkemi.dk 
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